Krabi - Aonang
Krabi er er hovedbyen i provinsen Krabi.
Fra Bangkok kommer man lettest dertil, ved at flyve.
Vi har været der 2 gange. Flyveturen tager 50-60 min.
Det er super let og meget billigt.
Vi har taget Thai Airways og Nok Air.
Foretrækker klart Thai, men de er lidt dyrere.
Kan du planlægge din ferie lidt frem, så bliver billetterne næsten smidt i hovedet på dig.
Jeg skriver dette d. 22/2-2016 Feb og har lige checket priserne uger frem.
Nok Air Pris 150-300,- One way.
Billigst Air Asia………….Dyrest Thai, men til gengæld kommer der med Thai ingen extra gebyrer eller noget andet oveni,
og så spiller deres hjemmeside i check in møder man dygtige medarbejdere. Flyver altid Thai, med mindre der er
kæmpe prisforskel eller at tiderne bare ikke passer.
Fra lufthavnen til Aonang hvor vi har boet, koster det 150 THB pr. person i en aircon bus.
Tager ca. 1 time.
Taxa koster 600 THB og tager 30-35 min. (Anbefales)
Der er bus og taxa selskaber i lufthavnen og de taler fint engelsk. De er ikke så belastende som andre steder i Thailand.
Nåmen tilbage til Krabi.
Jeg har som skrevet været der 2 gange, hver gang har vi overnattet på Aonang Beach.
Aonang er en mindre by, minder om så mange andre steder jeg har været i Thailand. Eksempelvis
Phuket, Phi-Phi, Koh Samui, Pattaya, Khao Lak. Krabi er dog uden alle de prostituerede og gadesælgerne. Det er mere
afslappet. Byen er stille og rolig og vi har ikke oplevet noget som helst ballade.
Restauranter.
Der er et utal af forskellige restauranter. Fra små gadekøkkener, til ´Trendy´restauranter, McDonalds og Burger King,
Fiskerestauranter, muslimske restauranter (Det vender jeg tilbage til)
Vi har aldrig spist samme sted, da vi godt kan lide forskelligheden, samt at prøve nye steder.
Vi kan ikke huske navnene på de forskellige restauranter, men nævner i flæng her, det som vi kan huske.
På ´hovedgaden, som går ned til ´strandpromenaden´ ligger der en masse dejlige restauranter. Min kone elsker
seafood, så hun er på hjemmebane. Jeg spiser som regel noget ris m/kylling og det er lækkert.
Den ene gang spiste vi på et stor restaurant, betalte 399,- THB for en stor buffet. Det var fint.
Nede ved ´strandpromenaden´ligger der en række restauranter helt ned til vandet, næsten på stranden.
Det kan man spise det dejligste mad, nyde solnedgangen og få en listig drink med paraply. 
Da der er mange muslimer i regionen, er der hoteller og restauranter, som ikke
serverer svinekød og alkohol. Hvilket for en dansker kan være lidt irriterende.
Jeg har ikke oplevet dette som værende et problem. For det første, så er
udvalget af restauranter stort, og på det ene hotel hvor vi boede, var der
et skilt, hvor der stod NO ALCOHOL, but we have beer and whisky for sale…
Hmmmmm….lidt sjovt.
Barer.
Der er et utal af barer ved stranden. Vi har ikke opdaget prostitution
eller andet, så det er fedt at gå i byen der.
Vi har 2 steder vi altid ender.
1. The Little Longhorn Saloon.
2. En rockbar som ligger lige rundt om hjørnet fra Little Longhorn
Begge steder er der bands som spiller langt bedre end gennemsnits
cover bands i Thailand. Specielt på Little Longhorn starter bandet en
fest, når de går i gang.
Drinks priserne er gode og en aften vi var der i flere timer, lød
regningen på 210,- DKK incl super underholdning.

Hoteller
Aonang Green Park Bungalow. 200,- DKK for en overnatning.
Ok…der skrabede jeg bunden da jeg bookede det.
Vi stod i lufthavnen og vi skulle bare booke et sted…valgte dette da de har fået gode reviews.
Rummene var mørke, og der lugtede skummelt. Ejeren var super super flink og behjælpelig med alt.
Om jeg kommer til at bo der igen….nej.
Aonang Orchid Resort. 329,- DKK for en overnatning.
Super personale, som var lutter smil da vi ankom.
Hotellet ligger rigtig godt. 2 min fra Aonang Strand, hvorfra der afgår Longtail både til øerne omkring.
Der er restauranter til højre, venstre og overfor.
Det har et et hyggeligt pool område og der er meget rent overalt.
Morgenmaden hmmmmmm, som så mange andre steder på hoteller i Thailand….lettere kedelig.
Rummet var fint, stort og med en god seng. Vi havde balkon.
Rummet var også lidt slidt. Men fint.
Om jeg kommer til at bo der igen, måske-måske ikke.
For 329,- DKK kan man få meget hotel i Thailand og har set flere steder jeg gerne vil prøve af, men kan klart anbefale
det til par og børnefamilier.
Anyavee Ban Ao Nang Resort 475,- DKK for en overnatning (Superior room)
Fin beliggenhed i den anden ende end hvor vi boede på de to andre hoteller.
Super personale, som var utroligt søde og hjælpsomme.
Værelset var ikke så godt som på Orchid Resort, men med pool udsigt, så gik det lige.
Værelserne virkede slidte. For 20 år siden tror jeg at dette var et fedt hotel.
Der er 1 mins gang til stranden og beliggenheden perfekt…..om dagen.
Klokken 2100 startede der et støjhelvede fra 3 barer, som alle havde kopi bands, hvoraf det ene spillede værre end
det andet. Vi skulle selv ud og fejre den sidste dag på Krabi, så det gik nok, men skal man bo der flere dage og slappe
af, så vælg et andet sted…det gør vi næste gang.

Railay Beach.
At tage en longtal båd fra Aonang koster 200 THB t/r.
De sejler når der er samlet 8 mennesker og det er det samme når man skal hjem. Er der ikke 8, så venter de, eller
prisen stiger en anelse. Turen tager kun 15 minutter og jeg har kun oplevet stille vande.
På Railay Beach er der flere hoteller i forskellige prisklasser. Vi skal bo der næste gang.
Der er gude smukt på Railay, så husk kamera.
Vi lejede en kajak til 2. Husker ikke prisen, men det var helt fantastisk at padle rundt i de smukke omgivelser og slappe
af. Vi smed ´anker´ ved forskellige strande og nød det varme vand, sand og solen.
For sports og klatre folket, så er der flere steder man kan klatre på Railay.

Ture fra Krabi.
Det er super let at blive underholdt når man
besøger Krabi. Gå ned på hovedgaden og køb
en tur med en speedbåd. Det er billigt og der er
mange muligheder.
Vi tog på en 4 Island trip.
Det kostede 1800 THB for os begge. 340,- DKK
Vi blev hentet på hotellet. Kørt til en havn, hvor
vi blev placeret i en båd med 15-18 andre.
Derefter sejlet ud til en ø, hvor vi var en time.
Derefter til en anden ø, og videre til et sted
hvor vi kunne snorkle…….og videre til en
anden ø…hvor vi igen kunne snorkle og svømme med farverige fisk.
Til slut sejlede vi til Phi Phi Island hvor vi spiste på et hotel. (Buffet) Alt inkluderet i prisen.
I alt 7-8 timers underholdning for ingen penge.
At besøge Railay bør være 1-2-3 dages tur.

